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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E EMPREGO PÚBLICO Nº 006/2022 
 

MARCELO DOUTEL DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE APIÚNA, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA NOTA DA PROVA PRÁTICA, DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do Edital de 

Concurso Público e Emprego Público 006/2022, conforme segue: 
  

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

RECURSO 001 

Requer o candidato de inscrição nº 0674 a revisão de sua nota da prova prática. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato encontra-se 

eliminado por demonstrar conhecimento insuficiente, conforme menciona em sua ficha de avaliação, a qual foi 

assinada pelo próprio candidato, concordando com a situação informada após o referido teste prático. 

O próprio candidato em seu recurso informa que não havia nenhum manual para montar as bombas 

apresentadas para a tarefa a ser realizada, com também não havia indicação de quais ferramentas deveria ser 

utilizadas, fato que concretiza a sua eliminação, pois o referido teste prático visava avaliar o conhecimento 

prático na execução das tarefas, as quais foram apresentas e explicadas ao candidato antes do início da prova 

prática.  

Quanto a alegação do candidato ao mencionar que a banca esperava que um mecânico montasse as bombas 

apresentadas no teste prático, sem hesitar, informamos que este seria o esperado, por se tratar de um cargo que 

necessita demonstrar conhecimentos sobre mecânica, sem hesitar, este era o esperado pela banca para 

considerar o candidato apto ao cargo. 

Por fim, informamos que os profissionais envolvidos na avaliação, dispunham de total conhecimento sobre 

mecânica e realizam as provas antes de aplica-las, inclusive para verificar se o tempo para realização do teste 

prático é suficiente. 
 

RECURSO 002 

Requer o candidato de inscrição nº 0094 a revisão de sua nota da prova prática. 

DESPACHO/JUSTIFICATIVA: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. O candidato encontra-se 

eliminado por demonstrar conhecimento insuficiente, conforme menciona em sua ficha de avaliação, a qual foi 

assinada pelo próprio candidato, concordando com a situação informada após o referido teste prático. 

Primeiramente queremos informar ao recorrente, que o referido teste prático é realizado por profissional antes 

de ser aplicado aos candidatos, para verificar o tempo de realização, o qual totalizou 9 minutos na execução 

total das tarefas, assim a banca aumenta o tempo em 65% para que os candidatos, diante de uma avaliação e 

considerando o estado de nervosismo, possam realizar a tarefa. 

Sobre a forma indevida de avaliação do candidato, conforme menciona o recorrente, temos alguns pontos a 

esclarecer, sendo eles: 

1 – As faltas são descontadas conforme os erros apresentados pelos candidatos, iguais aos apresentados nas 

normas para realização da prova prática, anexo V do edital. 

2 – Durante a realização da prova prática o candidato já havia cometido os seguintes erros: 

NÃO Liberou equipamentos de segurança dos comandos para iniciar a tarefa. 

NÃO utilizou da melhor forma possível a máquina para o serviço com eficácia e qualidade. 

NÃO Executou com eficiência o início da operação, partida e arrancada. 

NÃO executou com eficiência movimentos de marcha à frente e à ré. 

NÃO esperou a leitura e/ou não conferiu os instrumentos do painel como medidores de pressão, luzes 

indicadoras, horímetro. 

 

Lembramos ainda que o tempo máximo para realização das tarefas propostas, era de 15 minutos, conforme 

anexo V do edital, senão vejamos: 

 
Constituir-se-á na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, com a 

avaliação através de planilhas, tomando-se por base as atribuições da função e/ou emprego público, 

com tempo máximo de 15 (minutos) minutos para a execução da prova em cada máquina/equipamento. 
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Tempo este que foi respeitado e somente após o final do tempo estipulado é que o avaliador interferiu e 

encerrou a avaliação do candidato. 

 

O motivo da eliminação do candidato por demostrar conhecimento insuficiente é totalmente justificado, pois o 

candidato deveria realizar três tarefas, as quais eram: 

1 – Cavar uma vala para enterrar 3 tubos de 40cm; 

2 – Atravessar a vala com a retroescavadeira, aplicando movimento de pulo; 

3 – Tampar a vala aberta com o barro retirado da mesma. 

 

Assim, ao final de 15 minutos de prova, o candidato se quer havia aberto a vala conforme solicitado. 

Verificamos aqui, que o candidato não deixou de concluir uma tarefa por completo, mas sim, não realizou 

nenhuma das três tarefas propostas, demonstrando conhecimento insuficiente. 

 

 
Apiúna, 17 de maio de 2022. 

 

 

MARCELO DOUTEL DA SILVA  

Prefeito Municipal  


